
‘ Weten wat leeft 
bij jongeren is 
 belangrijk om te 
groeien als sector’

Jules Sanders is Adviseur Ondernemerschap en Onderwijs LTO Noord. 
Wij vroegen hem naar het imago van de agrarische sector. Of mensen 
wel een goed beeld hebben van wat de sector allemaal te bieden heeft. 
En hoe de instroom van jongeren kan worden bevorderd.

Tekst: Elte Palm (Colland)  

Wat is volgens jou het beeld dat mensen hebben 
van de agrarische sector?
“Veel mensen hebben vooral boerenprotesten en 
de stikstofproblematiek op het netvlies staan bij het 
denken aan de agrarische sector. Maar vergeet niet dat 
klimaat en gezondheid thema’s zijn die gevoelig liggen en 
een enorme impact hebben op werkgevers en werkne-
mers in de sector. Het is voor deze mensen ook lastig te 
anticiperen op de vele veranderingen als gevolg van 
politieke regelgeving en overheidsbeleid. Laat staan dat 
ze de kans krijgen om het juiste verhaal goed over te 
brengen. De transitie naar een duurzamere sector is dus 
niet zo gezegd zo gedaan. Dat kost tijd en het is belangrijk 
dat we iedereen op een goede manier meenemen.”

Is het beeld dat mensen hadden erg veranderd?
“Vroeger�was�er�meer�affiniteit�met�de�agrarische�
sector. Iedereen kenden wel een familielid of vriend 
die boer was. Nu zien we dat de burger steeds verder 
af staat van de sector. En wat er in het nieuws komt, 
geeft ook niet een totaalbeeld van wat er allemaal 
in de sector gebeurt.” 

Wat moeten mensen nog meer weten over 
de  agrarische sector?
“De sector staat ten eerste bol van de innovatie. 
Er wordt steeds meer kennis opgedaan en toegepast 
door onderzoek vanuit universiteiten en hogescholen 
naar bijvoorbeeld nieuwe technologieën. Denk daarbij 
aan�het�gebruik�van�robots�en�drones�om�efficiënter�
en duurzamer te werk te gaan. De focus ligt ook steeds 
meer op ketensamenwerking. Bijvoorbeeld bedrijven 
in binnen- en buitenland werken steeds meer samen 
om het hele jaar door bepaalde gewassen te 
verbouwen en te exporteren. Of om data te verzamelen 
om gewassen en dieren beter te kunnen verzorgen. 
En vergeet niet de maatschappelijke meerwaarde die 
de multifunctionele landbouwondernemers hebben. 
De agrarische productie wordt hierbij gecombineerd 
met diensten aan de samenleving zoals zorglandbouw, 
een boerderijwinkel en toerisme. Deze activiteiten 
dragen bij aan de versterking van de lokale economie.”
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Hoe kunnen we dit nog beter naar buiten toe 
 communiceren?
“Het is belangrijk om de mooie voorbeelden zoveel mogelijk 
voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld via het 
VanColland magazine. We zijn soms te bescheiden terwijl 
we best meer van onszelf mogen laten zien.”

Noem eens een voorbeeld
“Groenpact is een samenwerking tussen bedrijfsleven, 
sociale partners, beroepsonderwijs en overheid. Het fonds 
Colland Arbeidsmarkt is hier ook bij aangesloten. We 
zoeken hierbij naar oplossingen voor maatschappelijk 
uitdagingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en een 
gezonde, veilige leefomgeving. Daaromheen organiseren we 
regelmatig evenementen en zijn er initiatieven ontwikkeld 
zoals Groene Werelden. Dit initiatief komt voort uit de 
vraag hoe nu en in de toekomst voldoende vakmensen 
en jongeren instromen in de groene sector.”

Hoe bereiken we die jongeren?
“Door vraag gestuurd te werk te gaan en te weten wat leeft 
onder jongeren. Alleen zo kunnen we groeien als sector. 
We weten dat technologie, milieu en duurzaamheid voor 
jongeren interessante thema’s zijn. De uitdaging is om die 
thema’s concreet te koppelen aan praktijkvoorbeelden en 
die onder de aandacht te brengen via het onderwijs en 
social media. Het fonds Colland Arbeidsmarkt heeft ook 
bijgedragen aan verschillende projecten om jongeren te 
laten instromen.”

Noem eens een aantal projecten?
“World Horti Center in Naaldwijk is project waarin overheid, 
onderwijs en bedrijven samenwerken en laten zien wat 
de glastuinbouw in de praktijk te bieden heeft. Dat is zeer 
inspirerend. En een ander recent voorbeeld is de instroom-
campagne groeiendoorgroen.nl uit de hovenierssector 
gericht op MBO en HBO studenten maar ook zij-instromers. 
Hierin worden de ‘Unique Selling Points’ van de sector 
gecommuniceerd. Denk daarbij aan afwisselend werk, 
het werken met digitale tools en machines en het creëren 
van een duurzame leefomgeving voor mens en dier.”

Hoe belangrijk is goed werkgeverschap?
“Werkgevers willen werknemers aantrekken maar ook 
behouden. Dat betekent dat je je zaakjes goed op orde 
wilt hebben. Denk aan een veilige werkomgeving, een 
eerlijk salaris, goede begeleiding maar bijvoorbeeld ook 
kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers. 
Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid als het 
gaat om het imago van onze sector. De Werkgeverslijn is 
een mooi voorbeeld als het gaat om het bevorderen 
van goed werkgeverschap. Het team staat dagelijks klaar 
werkgevers die vragen over hoe bepaalde zaken moeten 
aanpakken of hoe ze administratief alles moeten regelen.”

Waar staan we over vijf jaar?
“Er is nu noodzaak om onderwerpen zoals klimaat, 
huisvesting, krapte op de arbeidsmarkt en veiligheid 
aan te pakken. Ik denk dat we binnen de agrarische en 
groene sectoren voldoende kennis en kunde hebben 
om oplossingen te bedenken voor deze maatschappelijke 
uitdagingen. Over vijf jaar zijn we weer een stuk verder 
mede dankzij de jongeren die onze sector zijn komen 
versterken.”  ■

“De sector staat bol 
van de  innovatie.”

VanColland magazine #4  |  december 2021

23


